
Un futur que s’ha de construir cada dia i demana un

gran esforç per part de tots. Ell mateix reconeix que

situa internacionalment la neu catalana comporta un

gran esforç. Parla amb coneixement de causa, ja que

Ignasi de Delàs és un afeccionat als esports d’hivern,

i per tant pot conèixer de primera mà quins són els

problemes per on passen les estacions, quins aspec-

tes es poden millorar i quines són les demandes dels

esquiadors, ja que ell és un d’ells. Un més.

- Per situar una mica el lector, podria indicar-nos

quina ha estat la seva trajectòria abans d’arribar a ser

director de Turisme de Catalunya?

- Estic lligat al món del turisme des de fa 20 anys.

Abans d’incorporar-me a Turisme de Catalunya com a

director vaig ser subdirector general de Turisme de

Barcelona, procedint de la Cambra de Comerç de

Barcelona.

- Dins de la nova etapa de Turisme de Catalunya que

s’inicia amb la seva arribada, quina importància té el

turisme de la neu?

- El turisme de neu forma part del catàleg d’atractius

turístics de Catalunya. Això vol dir que part dels nos-

tres esforços van dirigits a donar a conèixer el turis-

me de neu.

- Parlant amb Agustí Pujol, expresident de l’ACEM, ens

comentava en el seu dia que el motor de les valls dels

Pirineus són les estacions d’esquí, què en pensa al

respecte?

- Les comarques dels Pirineus tenen en la neu un
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Preocupat per mantenir l’equilibri entre el creixement de les estacions, la

natura i la correcta explotació del territori, Ignasi de Delàs creu que,

malgrat les lògiques dificultats per les quals passa el sector, el turisme de

neu passa per un bon moment. Li augura un bon futur.

gran dinamitzador. Les dades parlen d’un fort impac-

te econòmic de l’activitat derivada de la neu, tant de

les estacions d’esquí com dels serveis complementa-

ris, l’allotjament o la restauració. Són un complement

ideal a l’economia dels Pirineus.

”No hem de caure en l’error de la

sobre explotació del territori”

- Quina diria que és la situació dels esports d’hivern a

Catalunya?

- La situació dels esports d’hivern i de l’esquí crec

que és molt bona. Cada dia hi ha més afeccionats i

comptem amb instal·lacions que busquen adequar-se

a les noves ofertes. Any rere any es fan fortes inver-

sions i això indica que el sector està molt atent a la

demanda.

Entrevista VIP

Ignasi de Delàs director de Turisme de Catalunya
“Les estacions catalnes sí són competitives”

Fitxa personal
Ignasi de Delàs, 45 anys. Va néixer al 1959, 

i resideix a Barcelona.

- Pràctica algun esport blanc?

- Sí, practico l’esquí alpí.

- Quan va començar a esquiar i què és el que més li

agrada?

- De jove. M’agrada el contacte amb la natura.

- Segueix les competicions de neu?

- Segueixo la modalitat de salts. Des de fa molts

anys no em perdo l’1 de gener els salts de

Garmisch-Partenkirchen.

- Ha practicat algun altre esport blanc?

- No.

- Com veu les modalitats més noves de l’esquí?

- Són molt importants com productes complemen-

taris al tradicional.

- De jove va tenir cap pòster d’algun esquiador pen-

jat a l’habitació?

- No.

- No hi ha res com per refer-se després d’una bona

esquiada...

- Després d’una bona esquiada una bona dutxa i un

sopar relaxat.

- La millor companyia per gaudir d’un bon dia de

neu.

- Un grup d’amics amb ganes de passar-s’ho bé.

- Les desigualtats que existeixen entre les estacions,

com creu que es poden solucionar?

- Com en tota activitat existeixen diferències entre

negocis. També tenim hotels grans i petits, es tracta

d’adaptar el teu producte al públic, però això corres-

pon analitzar-ho a les pròpies estacions.

- Un dels problemes que es troben els molts esquia-

dors i visitants de les estacions d’esquí són les cues

que han de fer a les carreteres, com es poden millorar

els accessos?

- Les estacions d’esquí estan situades en un entorn

que cal respectar, perquè bona part de la riquesa de

les contrades de muntanya és el seu paisatge. Això

condiciona el tema dels accessos a les mateixes

estacions. No estaria justificat fer autopistes per

pujar a les estacions. Cal, doncs, buscar un equilibri

que permeti millorar els accessos tot respectant

aquest entorn. Em consta que s’estan fent millores

en aquest camp.

”Les estacions són el complement

ideal a l’economia dels Pirineus”

- Tornant una mica a la pregunta de la situació econò-

mica de les estacions catalanes. No tant sols han de

lluitar entre elles, sinó que també s’han de fer fortes

davant la competència d’Aragó, Andorra i el sud de

França. Davant d’aquesta realitat, creu que són compe-

titives?

- Les estacions catalanes sí són competitives. Quan

l’ACEM fa els balanços de la temporada demostren

amb números a la mà (visitants, forfets venuts, etc.)

que la neu funciona. Evidentment que als Pirineus es

troben estacions de França, Andorra i Aragó que

competeixen amb les nostres, però això s’ha de saber

veure també com una oportunitat. L’esforç per oferir

neu als Pirineus és el que ens ha de portar a col·locar

la destinació en el seu conjunt. Els Alps serien l’exem-

ple més clar de destinació conjunta França/Suïssa.

- I què creu que es pot fer per fidelitzar als esquiadors

catalans i captar-ne de nous?

- Com he comentat abans la situació de les estacions

catalanes a tocar de França, Andorra o Aragó és una

avantatge. Primer hem de fidelitzar l’esquiador amb

els Pirineus i després apropar-lo a les nostres pistes.

En aquest sentit des de Turisme de Catalunya partici-

pem en dos programes de promoció turística. En el

primer, treballem conjuntament amb Turespaña i les

comunitats autònomes d’Aragó i Navarra per donar a

conèixer l’oferta del que denominaríem el vessant sud

dels Pirineus. En un altre programa estrictament

català i del qual estem molt satisfets per la seva evo-

lució ho fem amb la col· laboració de Pol ít ica

Territorial i dels patronats de turisme de les diputa-

cions de Girona, Barcelona i Lleida, en aquest cas per

captar el turisme cap als Pirineus catalans.

- Com se situa en l’àmbit internacional, un mercat de

neu com el català?

- Situar internacionalment la neu catalana comporta

un gran esforç. Altres destinacions de neu com els

Alps o del continent americà són realment fortes i és

per això que la batalla l’hem de lliurar conjuntament

amb la marca Pirineus. 

- En relació a la pregunta anterior, quina li agradaria

que fos la imatge que tingués un esquiador vingut de

fora dels nostres complexos hivernals?

- Sóc responsable de la promoció turística de

Catalunya i des de la meva posició m’agradaria que un

esquiador de fora s’emportés de Catalunya una pro-

funda satisfacció. Satisfacció perquè la nostra oferta

turística ha acomplert les seves expectatives, perquè

el nostre producte turístic és de qualitat.

- Creu que hi ha prou complexos hivernals al nostre

territori o veu la viabilitat que pugui haver-n’hi més?

- No hem de caure en l’error de la sobre explotació

del territori. El creixement de les estacions d’esquí o

la incorporació a l’oferta de noves estacions s’ha de

fer de manera ordenada i en els llocs on el territori ho

assimili correctament.

- Sempre s’ha parlat d’una col·laboració entre

Catalunya i Andorra per a l’organització conjunta d’uns

Jocs Olímpics d’Hivern, ho veu factible?

- Pel que respecte a l’àmbit turístic uns Jocs Olímpics

d’Hivern a Andorra donarien un impuls internacional

als Pirineus i crec que seria altament beneficiós

també per a Catalunya.

- Darrerament les estacions, bona part d’elles, aposten

més pel turisme d’estiu, creu que és una bona fórmu-

la?

- El turisme a les comarques de muntanya  permeten

diversificar l’oferta durant tot l’any. Si a l’hivern tenim

la neu a l’estiu el territori és un escenari magnífic per

les activitats de turisme actiu. A més d’estar comple-

tament d’acord en diversificar i ampliar l’oferta durant

tot l’any crec que és imprescindible fer-ho.

”És imprescindible ampliar l’oferta de

les estacions al llarg de tot l’any”

- En definitiva, veu amb bons ulls el turisme de la neu

al nostre país?

- Sí, veig amb bona salut el turisme de neu a

Catalunya. �

Pel director general de Turisme de

Catalunya no hi ha res com una bona

dutxa i un sopar relaxat pre recuperar

les forces després d'un bon dia d'esquí.

�


